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อาจารยผูสอน

ทฤษฎีความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น
(Theory of Knowledge, Globalization and Local Wisdom)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
ศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน
รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ
ดร.วิชัย ธัญญพานิช

1. คําอธิบายรายวิชา
หลั ก การทางมานุ ษ ยวิ ท ยาและตรรกะ วิ ธี ก ารแสวงหาความรู แ บบสภาวะวิ สั ย นิ ย ม
(Objectivism) และแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ความสําคัญของเงื่อนไขทางประวัติศาสตรและ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ตอสถานะของความรู (Sociology of Knowledge) ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะ หรือบริบท
ของแตละสังคมวัฒนธรรมและลักษณะสากล การแสวงหาดุลยภาพของการพัฒนาระหวางระบบ
ความรู แบบจารีต (Tradition) หรือนัยหนึ่งภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) และระบบความรู
แบบความเปนสมัยใหม (Modernity or Post Modernity) หรือกระแสการพัฒนาประเทศใหเปนแบบ
สมัยใหม (Modernization) หรือการพัฒนาในแนวกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ตลอดจน
แนวทางสันติวิธีเพื่อเปนอารยะ (Civility)
2. จุดประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู หลักการแสวงหาความรูอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใช
กับการพัฒนาประเทศและภูมิภาคตอไป
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2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจกับหลักทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอันเปนผลกระทบและอิทธิพลของการนําทฤษฎีการพัฒนามา
ใช
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะหและสังเคราะหจากการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1-9 ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม
4. นั ก ศึ ก ษามี ความสามารถหาองค ค วามรู ใ นดา นต า งๆ เพื่ อนํา มาประยุ ก ตใ ช ใ นการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและภูมิภาคได
3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
3. การปฏิบัติ และการศึกษาภาคสนาม
4. การศึกษาดูงาน
5. การนําเสนอผลการปฏิบัติ
4. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห

เนื้อหา

1
แนะนํา เนื้อหาวิชาขอบเขตของการศึกษา และการ
(4 มิ.ย. 48) มอบหมายงาน
09.00-12.00 น. ทฤษฎีความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น
2
(25 มิ.ย. 48)
09.00-16.00 น.
3-4
(2 ก.ค. 48)
09.00-16.00 น.
5-6
(3 ก.ค. 48)

ผูสอน

ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน

การใชสันติวิธีเพื่อการพัฒนาในกระแสโลภาวิวัตน

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท

- การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นในยุคโลกาภิวัตน
- Globalization และ Localization

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัมนาประเทศ

ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
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สัปดาห

เนื้อหา

7-8
ทฤษฎีการพัฒนาที่นํามาใชกับการพัฒนาประเทศ
(16 ก.ค. 48)
- Modernization Theory
09.00-16.00 น.
- Dependency Theory
- Basic Human Needs Theory
- Globalization Theory
- Localization Theory
9-10
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากการใชทฤษฎีการพัฒนา
(13 ส.ค. 48) ที่นํามาใชกับการพัฒนาประเทศและภูมิภาค
09.00-16.00 น.
11-12
ผลกระทบจากการใช แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(27 ส.ค. 48) แหงชาติ ฉบับที่ 1-9
09.00-16.00 น.
13-14
การพัฒนาประเทศตามกระแสโลกาภิวัตน
(3 ก.ย. 48)
- ดานเศรษฐกิจ
09.00-16.00 น.
- ดานสังคม
- ดานการเมือง
- ดานวัฒนธรรม
15-16
การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการวิพากษเพื่อการ
(10 ก.ย. 48) พัฒนางาน
09.00-16.00 น.

ผูสอน
รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ

รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ

ดร.วิชัย ธัญญพานิช

ดร.วิชัย ธัญญพานิช

รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ

(TA : ดร.พรสวรรค สุวรรณศรี)
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน (60%)
1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2) การสรุปบทเรียน
3) การบูรณาการความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น
4) การนําเสนอผลการบูรณาการความรู
5.2 การวัดผลปลายภาคเรียน (40%)

10%
10%
20%
20 %
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6. งานที่มอบหมายใหทํา
6.1 การสรุปบทเรียน
6.2 การเขียนบทความทางวิชาการ
6.3 การออกแบบงานวิจัย
7. เกณฑการพิจารณาใหระดับคะแนน
ชวงคะแนน
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
46-49
40-45
0-39

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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